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Kärrgruvan, skräddarfamiljen Lundströms stuga                                                                 

Kärrgruvan väster om Toften 

Uhbe Lundström, Laxåbo med 
rötter i Kärrgruvan, har ett 
unikt lokalhistoriskt dokument 
i sin ägo.  Författare är Uhbes 
far, skräddaren Ivar Lund-
ström som i berättelsen      
”Släkt och Gårdshistoria” 
skildrar gruvverksamheten    
och människorna i Kärrgruvan.              
Nio familjer bodde här i början av 1800-talet, 
idag finns ett hus kvar, men ingen fast boende.                                                                      

Gruvdriften                                                                                                                                                                                            
Malmbrytningen började i Kärrgruvan i mitten av 
1600-talet och pågick under ca 200 år. Den äldsta 
gruvan kallades för ”Herrgruvan” och det djupaste 
gruvhålet fick namnet ”Hästvind”.                                                                                      
Här följer ett utdrag ur Ivar Lundströms ”Släkt och 
Gårdshistoria” som berättar om gruvdriften.                                                                           
”Ur den gruva som ligger alldeles invid gränsen, på 
Skagershultssidan, togs all malm och varpsten upp, 
man hade då troligen övergett Herrgruvan. Malmen 
och varpstenen vindades upp med en slags vind,  
dragen av hästar, gruvan kallades därför ”Hästvind”. 
Från denna gruva anlades senare en stånggång, s.k. 
konst, som drev vattenpumparna. Detta var en      
anordning som uppfanns av Kristofer Polhem.     
Han föddes 1661 och dog 1751, varför anläggningen 
torde ha gjorts i början av 1700-talet. Vid Åråsbron 
grävdes en kanal, den s.k. hjulbäcken, från ån ovan-
för bron ned till sjön. Därifrån byggdes gruvkonsten, 
genom skogen, över bergen, fram till gruvan 
”Hästvind”. Konsten var byggd på stolpar, nedsatta  
i uppbyggda stenrösen. Lämningar av dessa rösen 
finns ännu kvar, men äro numera svåra att hitta.        
I kanalen var ett stort vattenhjul inbyggt i ett hus,   
det s.k. hjulhuset. Vattenhjulet drevs med under-
kraft, d.v.s. det var inget vattenfall. 

Vattenhjulet (10,7 mtr högt) drog sedan stänger som 
ledade fram och tillbaka och överförde kraft till    
gruvan. Konsten gick dygnet runt. Utmed konsten 
gick en stig, konstgången. Ibland kunde det hända 
att en ledstång krokade av och pumparna stannade, 

då fick någon springa konstgången utför och leta 
reda på felet och kroka på stången igen. På nätterna 
skulle alltid någon vara vid gruvan och gå vakt för 
att vara till hands om konsten krånglade. För var 
gång den stannade fick mannen som sprang ut och 
rättade till felet en jungfru brännvin (8,2 cl). Det 
påstods att en del av dem som skulle vakta konsten 
ordnade så att någon bekant gick och krokade av en 
ledstång då och då, för att de skulle få lite brännvin. 
I gruvorna tog man sig ner och upp med stegar,   
speciellt gjorda gruvstegar som var fastkrokade i 
varandra. Gruvorna skall enligt gamla påståenden 
vara nio steglängder djupa, varje steglängd var nio 
alnar, alltså c:a 50 mtr. ”Hästvind” däremot lär ha 
nått ett djup på hela 138 mtr. Man arbetade från   
ljuset av bloss som man satte fast i bergväggarna, 
man eldade även vedbrasor här och där i gruv-
gångarna och arbetade vid ljuset av dessa.                                                                  
Man använde svartkrut för sprängningen, längre  
tillbaka i tiden eldade man på sprängningsstället och 
hällde sedan kallt vatten på och sprängde berget på 
så sätt, men denna metod torde aldrig ha använts i 
Kärrgruvan. Det påstods att malmkropparna var att 
likna vid en oxkropp, med huvud och fyra ben.     
Det lär ha varit god kvalité på malmen i Kärrgruvan, 
ett talesätt var att den kunde säga ”du” till dalkarls-
malmen, d.v.s. malmen från Dalkarlsberg. Malmen 
kördes till hyttan nere vid Lill-Björken.  

 Gruvan rasar                                                                                                                             
I slutet av 1840-talet inträffade ett stort ras i en av 
gruvgångarna, det var under en middagsrast, och 
som tur var så var alla arbetare uppe ur gruvan, så 

det var ingen som omkom, men massor av verktyg 
och redskap blev kvar därnere. Eftersom man även 
förut hyst farhågor för ras och nu var rädd för att nya 

ras kunde inträffa, så beslutades att driften nu skulle 
upphöra. Malmbrytningen hade då pågått i ungefär 
200 år. Konstgången monterades ned och hjulhuset 

revs och alltsammans kolades upp.                                                       
En tidsepok var slut, men de vattenfyllda gruvorna 
och de stora varphögarna minner alltjämt om den tid 
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då här varit arbete och verksamhet av rätt stor      
omfattning. Mycket sten av varphögarna har under    

senare år tagits därifrån för att utgöra en del under-
lag vid vägbyggen. Vägen Svartå Herrgård – 
Bäcklunda och vägen Svartå Herrgård-Laxå har till 

stor del underlag av sten från Kärrgruvan och även 
ett väg- och brobygge vid Brostugan öster om     
Hasselfors.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandis Söderholm har tecknat Kärrgruvan som hon minns byn 

från sin barndom. 

Skräddarfamiljen Lundström                                                                                                                               
Stamfadern för familjen Lundström i Kärrgruvan är 

Per från Stavnäs i Värmland.                                        
Per var skräddare och tog sitt gesällbrev i Karlstad i 
slutet av 1700-talet. Familjen flyttade så småningom 

till Kärrgruvan och släkten stannade kvar som arren-
datorer och skräddare fram till mitten av 1900-talet.                                                                            
En av händelserna i Ivars ”Släkt och Gårdshistoria” 

inträffade omkring 1865 och har berättats av Ivars 
far skräddare Albert Lundström. ”En klädeshandlare, 
Nyberg i Örebro, åkte en gång i månaden till Hassel-

fors och sålde tyger till kostymer och överrockar 
jämte alla slags tillbehör. Farfar Anders handlade en 
hel del av honom men bruksherrarna köpte i regel 
sina tyger och tillbehör skälva. Nu hade bruks-

förvaltare Ernst Christiernsson och hans bror,     
Hjalmar, köpt tyg och tillbehör till varsin kostym. 
De skickade bud till Gruvan att Farfar skulle komma 

ner till dom och ta mått. Men det var under slåtter-
tiden så att han hade inte haft tid att gå ner till     
Hasselfors. Så en dag kommer de båda Christiern-

sönerna till Gruvan. Farfar var inte på skräddar-
verkstan så de frågade Farmor om inte Lundström 

var hemma. ”Jo, sa hon, han är hemma men han   
håller på med slåttern, men jag skall skicka en pojke 
efter honom”. Farfar höll just på och slog gräset i 

skogslyckan norr om stugan. När han fick höra att 
Christiernsönerna hade kommit så förstod han att de 
var arga för att han inte hade kommit till Hasselfors 

som de skickat bud om. Han gick hem, när han kom 
in på verkstaden så hade de, innan han kom, plockat 
upp tyg och alla tillbehör och lagt upp det i en rad på 

skräddarbordet. De satt på soffan, men när farfar 
kom in så reste sig bruksförvaltaren och röt till: 
”Vad är det här, Lundström lyder ju inte order”.  

Farfar hade ett sätt att ibland kunde han tåla nästan 
vad som helst, men ibland behövdes endast ett ord 
och det tände ögonblickligen och då var han inte att 
leka med. Så blev det nu.                                         

”Lyder jag inte order, har jag skrivit något kontrakt 
med er, förresten vad är det för skit som ligger här 
på bordet”, han tog inte i det, men vig som han var, 

så med ena foten rakade han ner alltsammans på  
golvet, - ”ställ så ni plockar upp det där och försvinn 
härifrån, men det skall ske fort”. De kröp på golvet 

och rakade ihop alltsammans så gott de kunde, fick 
papperet om och gick genast därifrån.                                              
De kom ner till Hasselfors och talade om att de hade 

varit vid Kärrgruvan men Lundström var full så det 
gick inte att tala med honom”. 

Kalas i Kärrgruvan i början av 1920-talet. Längst t h står Ivar 
Lundström, författare till ”Släkt och Gårdshistoria”, framför 

Ivar sitter pappa Albert med yngsta dottern Sigrid i knät. 


